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a) Členská schůze:
je vrcholným orgánem spolku

b) Výbor:
je kolektivním statutárním orgánem
složení výboru:
Mgr. Miroslava Červinková MBA,
předsedkyně spolku
(a ředitelka Centra Orion)
Lenka Jelínková, místopředsedkyně spolku 
(a personalistka)
Lenka Löfflerová, členka výboru

c) Kontrolní komise:
je kontrolním orgánem
složení kontrolní komise:
Alena Kotlářová, předseda komise, 
Zuzana Šimečková, člen komise 
(a administrativní pracovnice),
Renata Vašáková, člen komise

Orgány spolku:

Počet členů spolku v r. 2020:  37 rodin (120 členů)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O CENTRU ORION
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Coronavirus na jaře uzavřel dveře Orionu našim
klientům na dlouhých 10 týdnů a vzhledem 
k uzavření  i speciálních škol přestal být zájem
také o osobní asistenci.

Přesto jsme ani na chvilku pracovat nepřestali!
Využili jsme toho, že klienti musí zůstat doma,
k malování a kompletnímu úklidu všech prostor,
provedli jsme také jarní údržbu zahrady i parčíku
před Orionem. Děkuji všem svým kolegům 
a kolegyním za jejich pomoc a má slova díků patří
i pracovníkům Královéhradeckého kraje, kteří nás
pravidelně zásobovali ochrannými pomůckami.

Víme, že péče o dítě s postižením doma v izolaci
a bez možnosti odpočinku je pro rodiče opravdu
velmi náročná a  vyčerpávající po fyzické i psychické
stránce... Proto jsme hned poté, co vláda uvolnila
opatření, začali obě služby poskytovat "naplno", 
a to až do konce roku :-).

Byli jsme nuceni zrušit také několik dlouho
připravovaných akcí. Věříme ale, že se jen přesunou
do letošního roku – a už teď se na ně těšíme :-).

myslím, že nebudu přehánět, když
označím rok 2020 za zcela ojedinělý –
a troufám si tvrdit, že nikdo z nás
žádné z událostí, které máme za
sebou, ve svém životě dosud nezažil.
 
I přesto – a nebo právě proto,
vystupte na chvilku ze zrychleného
vlaku dnešní doby a odpočiňte si u
Výroční zprávy, kterou jsme pro Vás
připravili.
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VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ 
A PŘÍZNIVCI CENTRA ORION,



Rok 2020 byl nejen pro nás - neziskové organizace, ale i pro celou
společnost, na jednu stranu obrovskou zátěží, zároveň také velkou
výzvou – finanční, personální a pro některé i existenční. V této době
jsme si více než kdy jindy uvědomovali význam zdraví, solidarity,
rodiny, spolupráce a pomoci. 

Troufám si tvrdit, že v Orionu jsme tuto výzvu, také díky Vám a Vaší
nezištné pomoci, zvládli na jedničku! Poděkování za to patří všem
našim zaměstnancům, klientům i jejich rodinám, poskytovatelům
dotací - Královéhradeckému kraji, Městům a Obcím regionu,                
 a v neposlední řadě našim přátelům, partnerům, dárcům... Děkuji
vám jménem všech "našich" rodin z celého srdce za vaši loajalitu
a laskavou spolupráci, díky za to, že jste i v tomto těžkém roce byli           
s námi.

Do roku 2021 hledím s optimismem - věřím, že vše, s čím jsme se
všichni museli (a stále ještě musíme) potýkat, nám umožnilo být
zkušenějšími, silnějšími, pokornějšími a laskavějšími.

Ceníme si Vaší důvěry - jen s Vámi můžeme pomáhat!

v Dlouhé Vsi dne 25. ledna 2021                 
                                        
                                               Mgr. Miroslava Červinková, MBA
                                     předsedkyně spolku a  ředitelka Centra Orion
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Umožňuje  lidem s tělesným, mentálním
nebo kombinovaným postižením trávit
část dne ve společnosti svých vrstevníků,
vytváří příležitosti k rozvíjení jejich
dovedností a zájmů, podporuje
samostatnost a soběstačnost.

Centrum Orion je moderní a kompletně
bezbariérové zařízení s inovativními
pomůckami k osobnímu rozvoji každého
klienta (např. RAPAEL Smart Pegboard –
procvičování jemné motoriky 
a pozornosti, RAPAEL – zpětnovazební
rukavice, SNOEZELEN – relaxační 
a prožitková místnost, dílna pro práci se
dřevem nebo keramická dílna), atd. 
 Velké parkoviště je přímo u budovy.

možnost trávit čas mimo domov,  

aktivní účast na plánování denního programu
a kontakt s vrstevníky,
podporu při uplatňování vlastní  vůle

aktivity běžného dne (péče o domácnost 

výchovné, relaxační i zájmové  činnosti
(keramika, výtvarné činnosti, foto, počítače…),
pomoc při osobní hygieně a při zajištění stravy
dle potřeby

v moderním, bezpečném a kompletně
bezbariérově upraveném prostředí,

a realizaci vlastních rozhodnutí,

a zahradu, nakupování, vaření…), 

V rámci služby Vám můžeme nabídnout:SOCIÁLNÍ SLUŽBA 
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
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Sociální služba je určena osobám ve věku od 6 do 50 let z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Bc. Gabriela Hrobařová,
tel.: 774  155 180
e-mail: hrobarova@centrum-orion.cz

Máte zájem o bližší informace?
Kontaktujte sociální pracovnici:



Počet hodin 
poskytnuté služby:

PAVEL  (klient CDS) - Mám rád keramiku, počítače a dílny, kde pracujeme
se dřevem. Mám rád povídání a díky Orionu si můžu povídat s kamarády,
které jsem tu poznal.
MAMINKA PAVLA - Dostali jsme s Pavlíkem doporučení, abychom se
podívali na „Den otevřených dveří“  do Centra Orion. Přivítání bylo velmi
milé. Ujala se nás paní Gábina s paní ředitelkou. Hovor byl veden velice
příjemně a po chvíli jsme si připadali, že hovoříme se starými známými -
líbilo se mi, jak se opravdu zajímaly o synovy problémy prakticky ze všech
stran a také prostory Orionu byly  velmi pěkné. Hned poté, co jsme nasedli
do auta, se Pavel ptal, jestli sem bude moct chodit, že se mu tady moc líbilo.
To mi stačilo jako poslední kamínek k rozhodnutí. Nastoupili jsme při
nejbližším možném termínu a Pavlík byl nadšený. Prostě a jednoduše
řečeno, jsem moc ráda, že jsme v „ten den“ zařízení navštívili. Pavlík je od té
doby, co Orion navštěvuje, spokojený, klidný a můžu říct, že i šťastný. A to je
pro mě nejdůležitější.

NÁŠ PŘÍBĚH

Celkové náklady služby CDS  v roce 2020:   7.627.839,- Kč

Na financování se podílí klienti, dále je služba hrazena prostřednictvím
dotací MPSV, Královéhradeckého kraje, měst a obcí regionu Rychnov n. Kn. 

Rok v číslech:

Počet pracovníků 
v přímé péči:

Počet klientů,
kteří službu využili:

18 48 11 597
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA 
OSOBNÍ ASISTENCE

Pomáháme dětem a dospělým osobám
se zdravotním postižením
prostřednictvím osobní asistence
realizovat všechny činnosti, které
potřebují ke zkvalitnění každodenního
života a k začlenění do přirozeného
sociálního prostředí.

Asistenci poskytujeme v pracovní dny      
v časech od 7.00 do 22.00 hod, ve
výjimečných situacích je možno
domluvit asistenci i o víkendech
a svátcích. Naši asistenti jsou zkušení
profesionálové a zvládají péči i o klienty
s těžkým postižením, autismem,… Naší
snahou také je, aby se u klienta
nestřídalo více pracovníků, ale vždy   
 mu byl k dispozici ten stejný.

Osobní asistenci poskytujeme dětem i dospělým ve věku od 3 do 50 let v rámci okresu Rychnov n. Kn.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při oblékání

možnost zůstat ve svém domácím
prostředí, které znáte a jste v něm
spokojeni,
pomoc při uplatňování vlastní vůle

díky asistenci můžete navštěvovat školu

a svlékání, při osobní hygieně  i při
zajištění stravy,

a jednání na základě vlastních
rozhodnutí, 

i odpolední aktivity, realizovat všechny
činnosti jako Vaši zdraví vrstevníci a vést
aktivní a nezávislý způsob života

V rámci služby Vám můžeme nabídnout:

Mgr. Lucie Hudečková
tel.: 774  455 676
e-mail: hudeckova@centrum-orion.cz

Máte zájem o bližší informace?
Kontaktujte sociální pracovnici:



RODIČE ELIŠKY - Jsme již 16 let milujícími rodiči těžce postižené dcerky. Eliška má
diagnózu dětský autismus a těžkou mentální retardaci, k tomu má hyperaktivitu,
nespavost, někdy projevy sebepoškozování nebo agrese, vůbec nemluví a i přes
letitý nácvik na WC je plně na plenách ve dne i v noci Z toho důvodu potřebuje
nepřetržitý dohled a dopomoc - čím je dcera starší, tím je náročnější péče o ni.
Býváme často doslova fyzicky i psychicky vyčerpáni.
Eliška navštěvuje speciální ZŠ v Rychnově, kde využívá dopomoci asistence 
z Orionu. Odpoledne se pak účastní několikrát v týdnu dalších aktivit přímo 
v Centru Orion, díky nimž si můžeme my rodiče odpočinout, věnovat se našim
dalším dětem a také udělat spoustu práce...
Díky Orionu jsme získali také skvělou asistentku, která nám pomáhá několikrát 
do týdne i doma právě s péčí o Elišku – a opět jsme měli štěstí – naše dcera se na
společné chvíle s ní vždy velmi těší, chodí spolu na dlouhé procházky a na Elišce 
je vidět, že se jí to velmi líbí. A pro nás je to opět obrovská pomoc, které si moc
vážíme.

NÁŠ PŘÍBĚH

Celkové náklady služby OA  v roce 2020:   4.934.128,- Kč

Na financování  se podílí klienti, dále je služba hrazena prostřednictvím
dotací MPSV, Královéhradeckého kraje, měst a obcí regionu Rychnov n. Kn. 

Rok v číslech:

Počet hodin
 poskytnuté služby:

Počet pracovníků 
v přímé péči:

Počet klientů, 
kteří službu využili:

10 45 16 741
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Pomáháme osobám s handicapem 
a jejich rodinám z Královéhradeckého
kraje prostřednictvím sociálních
služeb a volnočasových aktivit vést
co možná nejvíce samostatný, 
aktivní a plnohodnotný život.

Tato oblast podpory rodin pečujících o děti s
handicapem či dalšími problémy stále patří mezi hlavní
aktivity spolku, a přestože  vzhledem k situaci byla v r.
2020  velmi omezena, je stále otevřena také veřejnosti.
Neurofeedback je speciální terapeutická počítačová
metoda, která pomáhá zlepšovat soustředění a paměť,
zlepšuje grafomotoriku i potíže s učením, pomáhá při
hyperaktivitě, výchovných problémech, apod.
Terapie Acces Bars, během níž se terapeut postupně
lehce dotýká 32 specifických bodů na hlavě klienta 

Psychoterapeutické konzultace jsou vedeny zkušeným
psychoterapeutem s dlouholetou praxí, který zároveň
působí jako lektor, supervizor, kineziolog.

a tím aktivizuje elektromagnetickou složku myšlenek,
pocitů a emocí, pomáhá při uvolnění stresu a napětí,
snížení hyperaktivity u dětí, odstranění psychických
problémů jako jsou deprese, úzkosti, strachy, fóbie    
 či nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy,
apod., je vhodná např. i pro autisty nebo lidi 
s Alzheimerovou chorobou. 

Terapie Neurofeedback, Acces Bars a
psychoterapeutická pomoc rodinám

AKTIVITY SPOLKU

Centrum Orion je nezisková organizace
– jsme tu s Vámi již více než 20 let,      
 od r. 2007 jsme registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb          
 a od 1.1.2014 zapsaným spolkem
registrovaným u Krajského soudu         
 v Hradci Králové.
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Mgr. Taťána Brodská
tel.:  603 950 472
e-mail: brodska@centrum-orion.cz

Máte zájem o bližší informace?
Kontaktujte terapeuta:
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Díky významné finanční pomoci v rámci
Zaměstnaneckých sbírek ŠKODA AUTO se
mohlo uskutečnit celkem 5 víkendovek 
(s celkovou účastí 29 osob). Hlavně pro
rodiče jsou tyto pobyty velkou pomocí
v jejich těžkém životním údělu, kdy  mohou 
 využít "získaný" čas k odpočinku a
načerpání sil do další náročné péče.

Víkendové pobyty pro osoby              
s handicapem

účast na akci Sportovec roku v Pelclově  
 divadle v Rychnově,
prezentace našich výrobků na akci Loučení        
s létem v Solnici a na Rychnovském jarmarku,
účast na Posvícení v Kostelci, na které klienti
Centra Orion vyrobili magnetky a výtěžek

MNOHO DALŠÍCH PLÁNOVANÝCH AKCÍ 
z jejich prodeje věnovali Amálce z Lípy,

A SETKÁNÍ SE BOHUŽEL NEUSKUTEČNILO,         
ALE PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE SE JEN PŘESUNOU     
 DO OBDOBÍ, KTERÉ BUDE VÍCE PŘÁT   
 "PRAVÝM OSOBNÍM KONTAKTŮM"

Další akce spolku

Letní týdení pobyt proběhl opět v Táboře 
J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí - letos byl
poznamenán coronavirovou krizí, i přesto se
ho účastnilo 18 osob s postižením, kterým
pomáhalo 10 asistentů. Navzdory všem
omezením byl program opět bohatý a pobyt
přinesl očekávané i nečekané zážitky :-). 

Letní pobyt

Opatření spojená s nouzovým stavem,
která na jaře i na podzim zásadně
omezila také odpolední aktivity, vedla  
 k tomu, že doprava nebyla využívána
v takovém rozsahu, jako v minulých
letech. V r. 2020 ji i přesto využilo
celkem 35 dětí a bylo najeto více než
4500 km. Velký dík patří společnosti
ŠKODA AUTO, která tuto dopravu
dotuje již několik let prostřednictvím
Zaměstnaneckých sbírek  a také
společnosti AUDISBUS.

Doprava dětí s postižením na
odpolední aktivity do Centra
Orion

I v r. 2020 jste mohli odevzdávat papír
a další druhotné suroviny ve sběrně KENVI
CZ v Rychnově (pod Budínem) a získanou
částku věnovat Orionu - celkový výtěžek je
7.263,- Kč. Děkujeme za Vaši podporu!

Kampaň "Sběr pro Orion"



"Buďte skeptičtí, protože většina z toho, co
slyšíte, není pravda..." - tímto citátem jsme Vás
minulý rok lákali na skvělé představení s mnoha
zajímavými myšlenkami a samozřejmě skvělým
Jaroslavem Duškem, který každou historku podá
zcela výjimečným a zábavným způsobem. 
Musím přiznat, že jsme až do 1.10. byli nejen
mírně skeptičtí, ale hlavně velmi nervózní, zda
benefici nebudeme muset rušit - kvůli postupně
zpřísňovaným opatřením.
ALE MĚLI JSME ŠTĚSTÍ a také všichni roušky :-)!
Sál Kulturního domu v Solnici v "den D" byl zcela
zaplněn diváky. Doufáme, že ani přes určité
nepohodlí nelitovali a že toto geniální
představení všechny přítomné povzbudilo         
 a naladilo nejen na  zbytek večera.
Děkujeme generálnímu partnerovi tohoto
večera, firmě Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí 
 za významnou pomoc při zajištění benefice.

Benefiční představení
Pátá dohoda
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CO SE NÁM V ROCE 2020
POVEDLO

Snoezelen je speciální relaxační, vzdělávací a tera-
peutická místnost, která působí příznivě  na všechny
lidské smysly, vytváří bezpečné prostředí, probouzí
představivost, dává nové podněty ... - a právě takovou
místnost už v Centru Orion máme!  Od září se v ní
pravidelně střídají klienti a terapeuti hodnotí pozitivní
vliv hlavně na jejich psychický stav.  Prostory jsme
mohli vybudovat díky významné finanční podpoře
společnosti ASSA ABLOY Rychnov a firmy Charvát a.s.
Doudleby.  Ceníme si jejich důvěry a skvělých vztahů 
 a věříme, že toho spolu ještě hodě dokážeme. Na
dokončení jsme využili výtěžek kampaně Giving
Tuesday 2019.

Snoezelen

Už nějaký čas jsme přemýšleli také o rekonstrukci
velké herny - koberec byl značně opotřebovaný, bylo
třeba i vymalovat... - naším snem bylo přitom přetvořit
tyto prostory na Muzikoterapii. Tu jsme zvládli jen díky
okamžité reakci Odborů KOVO KV z.s. Kvasiny na naši
prosbu o pomoc s financováním tohoto projektu. 
 Opět jsme si ověřili, že je to partner, na kterého je
vždy spolehnutí - právě oni nám zásadním způsobem
pomohli realizovat pro nás velmi finančně nákladnou
rekonstrukci (ve výši cca 160.000,- Kč) v rekordním
čase necelých 6 týdnů. Na realizaci přispěla také
společnost  TTV Group s.r.o. VELKÉ DÍKY !

Muzikoterapie
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GIVING TUESDAY - Mezinárodní den dárcovství,
den dobrých skutků. V uplynulých dvou letech
jsme se k této kampani připojovali i my - ale
v letošním "krizovém" roce jsme přemýšleli,
zda vůbec firmy oslovovat - vždyť jsme byli
v  nouzovém stavu a nikdo nevěděl, zda se
prodejny ještě před vánoci otevřou... Nakonec
jsme byli velmi mile překvapeni takovým zájmem
prakticky všech oslovených! 
Partnery byly: prodejna Nakuppivo, Zlatnictví
Svobodová, Pivovar Clock,  Rodinná firma Pleva,
Obchodní dům HEL, Multifoto – lab a PIKART,
Knihařství Dyntar, ZOPOS a IndiGO Group. Tyto
prodejny věnovaly část svých tržeb Centru Orion,
zároveň také všichni nakupující dostali od Centra
Orion malý dárek  – tím se celý kruh dárcovství a
dobrých skutků uzavřel. Giving Tuesday přinesl
Centru Orion celkem 49.900,- Kč a výtěžek bude
využit na vybavení bytu pro poskytování terénní
asistence. Velké díky všem zúčastněným a už
vymýšlíme dárečky pro další ročník!

GIVING TUESDAY – Světový den
dárcovství s Centrem Orion

Ještě v říjnu jsme ani nedoufali, že se tato tradiční
předvánoční akce ve spolupráci s ASSA ABLOY
Rychnov uskuteční... A byli jsme (jako už po
několikáté v tomto zvláštním roce) velmi mile
překvapeni, že vedení firmy vymyslelo
a zorganizovalo "Pečení pro Orion" i tentokrát         
- byť opravdu netradičně. Výrobky klientů jsme
představili venku "pod stanem" a zájem o ně byl
opět obrovský. Celkový výtěžek, který společnost
jako vždy ještě zdvojnásobila, dosáhl loňského
rekordu - 125.000,- Kč! Bude využit na vybavení  
 a provoz prostor pro poskytování terénní
asistence. Děkujeme z celého srdce společnosti
za obrovskou snahu i přes všechna úskalí tuto
krásnou akci zorganizovat a všem nakupujícím 
 za jejich podporu!

Pečení pro Orion - tentokrát
opravdu netradičně

Projekt Zaměstnaneckých sbírek vstoupil do
prvního roku dalšího kola a my máme tu čest
opět být jednou z 10 vybraných organizací,
kterým budou zaměstnanci ŠKODA AUTO po
celé 3 roky přispívat pravidelnými příspěvky.    
 V r. 2020 se do podpory zapojilo 259 osob
a celková částka je po navýšení neuvěřitelných
420.201,- Kč!  Celá je využívána pouze 
a výhradně pro aktivity osob s postižením              
- na dopravu na odpolední aktivity, asistenci  
při pobytech či terapii Neurofeedback. Tato
podpora je pro nás nejen zásadní finanční
pomocí, ale také nám dodává sílu a víru v to,  
 že naše práce má smysl!

Zaměstnanecké sbírky 
ŠKODA AUTO

naše nové webovky spatřily světlo světa - doufáme,   
 že se Vám budou líbit a také že v nich najdete vždy
všechny informace, které hledáte...
více se také věnujeme prezentaci na Facebooku a nově
nás najdete i na Instagramu :-) 
na jaře jsme připravili nový strategický plán Centra
Orion na období 2021 - 2023

A ještě něco navíc



Výrobky vznikají během pracovních
terapií a některé z nich jsou určeny         
 k prodeji – i osoby s handicapem chtějí
ukázat, že jsou schopny a ochotny se
zapojit do činností, které jsou běžné pro
osoby zdravé. S vyráběním výrobků nám
pomáhají také rodiče a zaměstnanci
Centra Orion.

Hlavní motivací je přitom prezentace naší
činnosti směrem k veřejnosti.

Výrobky prodáváme buď přímo v Centru
Orion v Dlouhé Vsi nebo na některých
akcích pro veřejnost (např. na jarmarcích
v Rychnově nebo v Kostelci).

Zajímají Vás naše výrobky a chtěli byste
je vidět? Mrkněte na náš web...

Specializujeme se hlavně na výrobu placek (buttony,
magnetky, zrcátka, otvíráky, klíčenky apod.).
Vyrábíme ale i další propagační předměty či milé
dárečky např. z keramiky. V našem sortimentu
najdete také výrobky ze dřeva, např. hmyzí hotely
nebo ručně malované obrazy na plátně.
 

     
 

Mgr. Miroslava Červinková
tel.: 775 369 434
e-mail: cervinkova@centrum-orion.cz

Máte nápad na spolupráci s námi v oblasti
zaměstnávání? 
Kontaktujte ředitelku:

Po celý rok 2020 trvala naše spolupráce s firmou
ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.       
 v oblasti zaměstnávání maminek pečujících o dítě
s postižením. Před vánoci jsme pro ně získali ještě
zakázku od firmy Servisbal obaly s.r.o. Dvěma
rodinám jsme tak díky zprostředkování zaměst-
nání na DPP pomohli alespoň o něco zvýšit jejich
měsíční příjem.
Výhodou obou zakázek bylo hlavně to, že
maminky mohly pracovat přímo v Orionu,
přizpůsobit si pracovní dobu dle potřeb svých
dětí a zároveň se dostaly ze sociální izolace...

Zaměstnávání pečujících osob
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Pracujeme hlavně na základě individuálních zakázek. Vaše objednávka tak potěší a zároveň pomůže :-).

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
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Naším patronem je již několik let mistr Pavel Šporcl a právě s ním připravujeme         
na podzim benefiční koncert. Už nyní se těšíme na nezapomenutelný zážitek                
s tímto fenomenálním umělcem, opět v překrásném prostředí Kulturního domu         
v Solnici. 

Benefice pro Orion

PŘIPRAVUJEME V ROCE 2021:

Cílem této asistence bude hlavně postupné osamostatňování osob
s handicapem a také odlehčení pečujícím rodičům – proto bude nabízena
nejen v průběhu dne, ale také v noci. Právě kvůli nácvikům života v přirozeném
prostředí uvažujeme o pronájmu bytu, ve kterém bude tato asistence
probíhat.

Prostory pro poskytování terénní asistence

Rok 2021 zahajujeme  "Novinkami", které Vám budeme pravidelně 1x měsíčně
posílat prostřednictvím emailů. Doufáme, že Vás pár minut s námi bude bavit 
a že se také včas dozvíte o všem důležitém... První - lednové - "Novinky" už
dorazily do schránek Vám všem, které máme v naší databázi. 
Nedorazily Vám a měli byste o ně zájem? Můžete nám předat kontakt osobně
nebo se přihlásit k odběru na našem webu  :-).

Novinky z Centra Orion - měsíční newsletter

Jde o zcela nový typ služby, který má velký potenciál rozvíjet se i v ČR jako
alternativa k odlehčovacím službám pro osoby s postižením, a to hlavně s tím
těžším. Od r. 2020 jsme součástí pracovní skupiny pro homesharing v ČR 
a připravujeme podmínky pro spuštění. 

Homesharing
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DÁRCI A PARTNEŘI
V ROCE 2020

„Partnerství v našem pojetí
není jen o umístění loga, ale 
o opravdovém vztahu. 
Naším cílem je dlouhodobá
spolupráce a naši partneři  
 jsou zároveň našimi přáteli.

Předpokládáme, že je v zájmu
všech zúčastněných partnerství
rozvíjet a zdokonalovat, a proto
stále hledáme cesty, jak
vzájemnou spolupráci
posouvat kupředu tak, aby 
 byla přínosná pro obě strany.“

Velmi si vážíme veškeré Vaší podpory, díky které společně můžeme s Vámi pomáhat osobám    
 s postižením i jejich rodinám žít :-)! Každá Vaše pomoc je pro nás zároveň také vyjádřením
důvěry v naši práci. Děkujeme Vám!

MPSV, Královéhradecký kraj, Město
Rychnov nad Kněžnou, Město
Týniště nad Orlicí, Město Vamberk,
Město Kostelec nad Orlicí, Město
Dobruška, Městys Doudleby nad
Orlicí, Obec Potštejn, Obec
Bolehošť, Obec Bílý Újezd, Obec
Slatina nad Zdobnicí, Obec Rybná
nad Zdobnicí,  Obec Pěčín, Město
Solnice, Město Borohrádek, Obec
Svídnice, Obec Kvasiny, Obec
Lično, Obec Černíkovice

     Dotace:
ZO OS KOVO při FAB, Rychnov n. Kn.,
ASSA ABLOY, Rychnov n. Kn.,
Zaměstnanecké sbírky ŠKODA AUTO,
Odbory KOVO KV z.s. Kvasiny, Okresní
sdružení ČUS Rychnov n. Kn., JUNÁK
Český skaut Kostelec n. Orl., společnost
Josef Hlaváček – TTV Group,  Federal-
Mogul Friction Products a.s., TESS spol.
s.r.o. Třebešov, MUDr. Miloš Baše,
Pivovar Clock s.r.o. Potštejn, MATRIX
a.s., divize Autocentrum Lipovka, Eva
Poláková, JUDr. M. Tuzar, MUDr. Ilona
Podolská,  MUDr. Iva Klejmová, MUDr.
Jan Myšák, AQUA SERVIS a.s. Rychnov n.
Kn., MUDr. Martin Slovák, TFA s.r.o.
Kostelec n. Orl., Ing. Pavel Stehlík,
BEDNAR FMT s.r.o., LETS DZ s.r.o.
Rychnov n. Kn., SELKA a.s. Rokytnice v
OH, Luděk Lhotský, MUDr. Jindřich
Handl,  Ing. Ivana Holková, Mgr. Irena
Korábová, WELDIS RK, s.r.o., MUDr. Julie
Tichá,  MUDr. Zdeněk Abel, Markéta
Šilerová, MUDr. Zdeněk Princ,
Agroslužby Jaroslav Daňsa 

Finanční dary:

Studio EMD – tisk výroční zprávy
2019 a dalších materiálů, Rodinná
firma Pleva – hygienické potřeby,
PEMADO s.r.o.  – svíčky, Jaromír Vik
– skříňky, Pivnice Klondike –
tablety, Martin Kouba – ELKO –
elektroinstalace pro muzikoterapii 

     Věcné dary:



všem, kteří nám pomáhají s výrobou výrobků určených k prezentaci naší
organizace na jarmarcích a dalších akcích pro veřejnost, 
všem, kteří s námi pokračují v kampani Sběr papíru pro Orion a odevzdávají
papír a další druhotné suroviny ve sběrně KENVI Rychnov ve prospěch naší
organizace,
firmě Charvát a.s. Doudleby, která nám jako generální partner významně
pomohla s realizací benefičního divadelního představení Pátá dohoda,
Společenskému domu v Solnici za perfektní organizaci, kavárně Café X

našemu patronovi Pavlu Šporclovi za charitativní on-line koncert pro Orion
k výročí sametové revoluce, v rámci kterého vznikla sbírka pro Centrum
Orion www.donio.cz/PavelSporclProOrion,
firmám, které se i v letošním roce zapojily do kampaně Giving Tuesday
(světový den dárcovství) a věnovaly část svých tržeb Centru Orion: Pivovar
Clock Potštejn, Charvát a.s. – Nakupivo Čestice, ZOPOS Přestavlky –
Chlenské uzeniny, Pleva Potštejn, IndiGO group s.r.o. Rychnov n. Kn.,
Knihařství Dyntar Vamberk, Obchodní dům HEL Rychnov n. Kn., Multifoto a
Pikart Rychnov n. Kn., Zlatnictví Svobodová Kostelec n. Orl.,
všem dárcům z řad rodin dětí s postižením a dalších našich přátel, kteří
přispívali Centru Orion prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků
(Věra Vernerová, Markéta Beránková, Petr Hlobil, Jaroslav Štafl, Červinkovi,
Jelínkovi, Plockovi, Ludvíkovi, Šimečkovi, Kotlářovi Vamberk, Kotlářovi
Merklovice, Mottlovi, Löfflerovi, Kašparovi),
za vánoční dárky pro klienty a zaměstnance: Charvát a.s., ŠKODA AUTO
Kvasiny, Pivovar Clock, Servisbal Obaly a.s., Rodinná firma Pleva, ASSA
ABLOY Rychnov, IndiGO group s.r.o., Dr.Max Lékárna, VCES a.s., Pivnice
Klondike.

z Borohrádku za zajištění rautu a všem divákům, kteří přispěli Centru Orion
zakoupením vstupenky na toto představení,

Zvláštní poděkování
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2020
 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

A. NÁKLADY CELKEM: 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem  
 A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a neskladovaných dodávek  
 A.I.3 Opravy a udržování 
 A.I.4 Cestovné 
  
 A.I.6 Ostatní služby 
A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
A.III. Osobní náklady celkem 
 A.III.10 Mzdové náklady 
 A.III.11 Zákonné sociální pojištění 
    A.III.13 Zákonné sociální náklady 
A.IV. Daně a poplatky celkem 
A.V. Ostatní náklady celkem 
 A.V.22 Jiné ostatní náklady 
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
 A.VI.23 Odpisy dlouhodobého majetku 
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 
A.VIII. Daň z příjmu celkem 
 

B. VÝNOSY CELKEM: 

B.I. Provozní dotace celkem 
 B.I.1 Provozní dotace 
B.II. Přijaté příspěvky celkem 
 B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) 
 B.II.4 Přijaté členské příspěvky 
B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 
B.IV. Ostatní výnosy celkem 
     B.IV.9 Zúčtování fondů 
     B.IV.10 Jiné ostatní výnosy 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 

13.819.000,- Kč
 

2.544.000,- Kč
  515.000,- Kč

  10.000,- Kč
 33.000,- Kč

  
1.986.000,- Kč

 0,- Kč
  10.916.000,- Kč

  8.221.000,- Kč
               2.678.000,- Kč

17.000,- Kč
 4.000,- Kč

  57.000,- Kč
           57.000,- Kč

 294.000,- Kč
294.000,- Kč

4.000,- Kč
 

0,- Kč
 

 14.100.000,- Kč
 

 11.887.000,- Kč
  11.887.000,- Kč

 618.000,- Kč
  606.000,- Kč

 12.000,-Kč
 1.056.000,- Kč

 539.000,- Kč
             312.000,- Kč

           226.000,- Kč
 

 281.000,- Kč
 

 281.000,- Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2020
- ROZVAHA

AKTIVA CELKEM: 
A. Dlouhodobý majetek celkem 
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 
 A.II.3 Stavby 
 A.II.4 Hmotné movité věci a jejich soubory 
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
 A.IV.6 Oprávky ke stavbám 
 A.IV.7 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 
 
B. Krátkodobý majetek celkem 
B.I. Zásoby celkem 
 B.I.1 Materiál na skladě 
B.II. Pohledávky celkem 
 B.II.1 Odběratelé 
 B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5 Ostatní pohledávky
B.II.18 Dohadné účty aktivní
B.III. Krátkodobý finanční majetek 
 B.III.1 Peněžní prostředky v pokladně 
 B.III.3 Peněžní prostředky na účtech 
B.IV. Jiná aktiva celkem 
 B.IV.1 Náklady příštích období 
 B.IV.2 Příjmy příštích období 

PASIVA CELKEM:  

A. Vlastní zdroje celkem 
A.I. jmění celkem 
 A.I.1 Vlastní jmění 
 A.I.2 Fondy 
A.II. Výsledek hospodaření celkem 
 A.II.1 Účet výsledku hospodaření 
 A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 

B. Cizí zdroje celkem 
B.III. Krátkodobé závazky celkem 
 B. III.3 Přijaté zálohy
B.III.5 Zaměstnanci
B.III.7 Závazky k institucím soc.zabezpečení a zdrav.pojištění
B.III.9 Ostatní přímé daně
B.III.17 Jiné závazky
B.IV. Jiná pasiva celkem
 B.IV.1 Výdaje příštích období 
 B.IV.2 Výnosy příštích období 
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 8.851.000,- Kč
 1.760.000,- Kč
 4.169.000,- Kč
 2.925.000,- Kč
 1.244.000,- Kč

 -2.409.000,- Kč
 -1.731.000,-Kč

 -678.000,- Kč
 

 7.091.000,- Kč
 42.000,- Kč

  42.000,- Kč
 100.000,- Kč
  3.000,- Kč
 83.000,- Kč

4.000,- Kč
10.000,- Kč

 6.871.000,- Kč
 20.000,- Kč

 6.851.000,- Kč
 78.000,- Kč

  37.000,- Kč
 41.000,- Kč

 
  8.851.000,- Kč

 
 4.600.000,- Kč
 1.961.000,- Kč

  1.939.000,- Kč
  22.000,- Kč

 2.639.000,- Kč
  281.000,- Kč
 2.358.000,- Kč

 
4.251.000,- Kč
1.526.000,- Kč

  17.000,- Kč
833.000,- Kč
496.000,- Kč
169.000,- Kč

11.000,- Kč
 2.725.000,- Kč

  116..000,- Kč
  2.609.000,- Kč



www.centrum-orion.cz
facebook.com/CentrumOrionzs
instagram.com/CentrumOrionzs


